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س دانشجو ضمن فراگیری مفاهیم سالمتی و بیماری در ارتباط با سیستم های مورد اشاره، تظاهرات بالینی، در این در درس:  شرحی از 
و مجاری صفراوی، بیماریهای تغذیه ای و  ای متداول تشخیص و درمان بیمارهای شایع سیستم مغز و اعصاب، بیماریهای کبدروش ه
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احي در ارتباط با بیماری های سیستم مغز و اعصاب، كبد آشنایي با اصول طب داخلي و جر: درس اهداف كلي

در عفوني، كودكان، زنان، سالمندان و سرطان  ،غدد درون ریز ،و مجاری صفراوی، بیماری های تغذیه ای

 هت شناخت و درک بهتر روش های مراقبت از بیمارج

 

 جلسه اول*

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 صفرا و كیسهبیماریهاری كبد عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 

 را شرح دهد. تست های تشخیصي و درمان( ) علل، عالیم،حاد و ویروسي هپاتیت -1

 را شرح دهد. (تشخیص، انواع، عوارض، اداره بیهوشي، اداره حین و بعد از عمل)  سیروز -2

 را شرح دهد. ) اداره بیهوشي( پیوند كبد -3

 سنگ های كیسه صفرا را شرح دهد. -4

 الئم، تشخیص، عوارض واداره بیهوشي( را شرح دهد.كله سیستیت حاد ) ع -5

 كله سیستیت مزمن )عالئم، تشخیص، درمان( را شرح دهد. -6

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       شناختي    حیطه :

 سخنراني و بحث گروهي روش آموزشي: .

 وزشي: لپ تاپ و ویدئو پروژكتوروسیله كمك آم

 

 

 دوم*جلسه 

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 دیابت،  سندرم آدیسون و كوشینگعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 بیماری دیابت را شرح دهد. -1

 را شرح دهد.بیماری دیابت  و عوارض یعالئم و نشانه ها -2

 بیماری دیابت را شرح دهد. و درمان و اداره بیهوشي راه های تشخیص -3

 كلیه را شرح دهد. آناتومي و فیزیولوژی غده فوق -4

 فیزیوپاتولوژی آدیسون و سندرم كوشینگ را شرح دهد. -5

 را شرح دهد.آدیسون عالئم، راههای تشخیص و درمان و اداره بیهوشي  -6

 عالئم، راههای تشخیص و درمان و اداره بیهوشي سندرم كوشینگ را شرح دهد. -7

 



 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 سومجلسه *

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 روئیدو پاراتی بیماریهای تیروئید عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 آناتومي و فیزیولوژی غده تیروئید را شرح دهد. .1

 شرح دهد. راراههای تشخیص بیماریهای تیروئید  .2

 تیروئیدیسم را شرح دهد.و هیپو فیزیوپاتولوژی هیپر .3

 طوفان تیروئید را شرح دهد. .4

 هیپر و هیپوتیروئیدیسم را بیان كند. روش های درماني و اداره بیهوشي عالئم و نشانه ها، .5

 بیماری گواتر را شرح دهد. .6

 ئید را نام ببرد.عوارض جراحي تیرو .7

 تیروئید را شرح دهد.پاراآناتومي و فیزیولوژی غده  .8

هیپر و هیپو  ان و اداره بیهوشيراههای تشخیص و درمعوارض،  ،عالئم و نشانه ها .9

 شرح دهد.پاراتیروئیدیسم را 

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     حیطه :   شناختي 

 حث گروهيوش آموزشي: سخنراني و بر

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 چهارمجلسه 

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 سیستم عضالني اسکلتيو  اختالل عملکرد غده هیپوفیز  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 آناتومي و فیزیولوژی غده هیپوفیز را شرح دهد. .1

 فیزیوپاتولوژی آكرومگالي را شرح دهد. .2

 عالئم و نشانه ها، درمان و اداره بیهوشي آكرومگالي را شرح دهد. .3



 دیابت بي مزه را شرح دهد. .4

 شرح دهد.ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری را  .5

 پاتوفیزیولوژی استئومیلیت را بیان کند. .۶

 عالئم بالینی و درمان استئومیلیت را توضیح دهد. .۷

 را بیان کند. پروزپاتوفیزیولوژی استئو .۸

 را توضیح دهد. پروزاستئوعالئم بالینی و درمان  .۹

 را بیان کند.یولوژی شکستگی ها و درفتگی ها پاتوفیز .۱۰

 را توضیح دهد. رمان شکستگی ها و در رفتگی هابالینی و د عالئم .۱۱

میاستني گراو ) فیزیوپاتولوژی، عالئم و نشانه ها ، درمان و اداره بیهوشي( را  .12

 شرح دهد.

 
 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 

 پنجم جلسه

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 1 بیماریهای سیستم گوارش عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 م منتشر مری را شرح دهد.اسپاس -1

 فیزیوپاتولوژی، عوارض ودرمان رفالكس مری معده را شرح دهد. -2

 فیزیوپاتولوژی فتق هیاتال را شرح دهد. -3

 فیزیوپاتولوژی و درمان دیورتیکول مری را شرح دهد. -4

 درمان بیماری زخم معده  را شرح دهد.عوارض و  ،فیزیوپاتولوژی -5

 اتیو را شرح دهد.فیزیوپاتولوژی و درمان كولیت اولسر -6

 فیزیوپاتولوژی و درمان بیماری كرون را شرح دهد. -7

 



 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 

 

 ششمجلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 2بیماریهای سیستم گوارش نوان مبحث:ع

 اهداف اختصاصي:

نشانه ها ،تشخیص، عوارض و درمان پانکراتیت حاد را فیزیوپاتولوژی، عالئم و  -1

 شرح دهد.

فیزیوپاتولوژی، عالئم و نشانه ها ،تشخیص، عوارض و درمان پانکراتیت مزمن را  -2

 شرح دهد.

 رح دهد.خونریزی قسمت فوقاني و تحتاني دستگاه گوارشي را ش -3

 پاتوژنز، تظاهرات بالیني و درمان آپاندیسیت را شرح دهد. -4

 پاتوژنز، تظاهرات بالیني و درمان پریتونیت را شرح دهد. -5

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 و ویدئو پروژكتورلپ تاپ  وسیله كمك آموزشي:

 

 فتمهجلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 یه ایبیماریهای تغذ عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

چاقي ) پاتوژنز، اختالالت فیزیولوژیك همراه چاقي، اداره بیهوشي و درمان( را  -1

 شرح دهد. 

 سوتغذیه ) عالئم و نشانه ها  و درمان ( را شرح دهد. -2

 دهد.تغذیه كامل وریدی را شرح  -3



 پورفیری )پاتوژنز، عالئم و نشانه ها، اداره بیهوشي و درمان( را شرح دهد. -4

 نقرس ) درمان و اداره بیهوشي( را شرح دهد. -5

 اختالالت متابولیسم كربوهیدرات را بیان كند. -6

 

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 خنراني و بحث گروهيوش آموزشي: سر

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 

 هشتم جلسه

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 بیماریهای عفوني عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

عفونت های محل جراحي) علل، عالئم و نشانه ها، راه های تشخیص، اداره   -1

 را شرح دهد. (بیهوشي

 درماني آن را شرح دهد.سپسیس و روش های فیزیوپاتولوژی  -2

پنوموني ناشي از ونتیالتور ) راههای تشخیص، درمان، اداره بیهوشي( در بخش  -3

 مراقبت های ویژه را شرح دهد.

 

 عالئم و نشانه ها ایدز را بیان كند.  -4

راههای تشخیصي، درماني و اداره بیهوشي در بیماران مبتال به ایدز را شرح  -5

 دهد.

 مواجهه با بیماران مبتال به ایدز را شرح دهد. نحوه مراقبتي پیشگیرانه در -6

 

 

 
 

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 ژكتورلپ تاپ و ویدئو پرو وسیله كمك آموزشي:


